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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقاااارير المقااادماااة مت الحالمااااف عت الحاااالاااة في ب ااادا  اااا 

 التقدم المحرز في تلحيد األسماء الجغرافية وعت
   

 تقرير المم اة المتحدة لبريطا يا العظمى وأيرلندا الشمالية  
  

 ملجز**  
ال توجد يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــــــــمالية عــــــــــــلطة و نية معنية باأل ا ،  

جود عــــــــلطة تءعا با ا  األمامن يف مل من اعــــــــكتلندا وويلعرت ويف الواق ، يءع     ية على الرغم من و 
األ ا  اجلغرافية الواردة يف منت ات هيئة املســا ة يف بريطانيا العظمى، املطبوعة من ا والرقميةرت وتموه هيئة 

يفة مماثلة يف أيرلندا الشماليةرت املسا ة يف أيرلندا الشمالية، التابعة لدائرة خدمات األراضي والعمارات، بوظ
ويتضـــــــــمن التمرير الكامل موجعا عن م مة هيئة املســـــــــا ة باعتبارها الومالة الو نية لوضـــــــــ  ا رائ ، ويب   
دورها فيما يتعلق باأل ا  اجلغرافية، ويشــــــــت دا املســــــــت دات الا  رأت مند مؤحلر األمم املتحدة ا اد  

رافيةرت ويتضـــــــــمن التمرير معلومات عن الســـــــــياعـــــــــة املتبعة بشـــــــــان األ ا  عشـــــــــر املعا بتو يد األ ا  اجلغ
 اجلغرافية، وددارة قواعد بياناهتا واملنت ات املتصلة هبارت

ويصـــــق التمرير أيضـــــا  الة الســـــ ل المطر  والســـــ ل اذقليمي ا كوميا ة اللدين تدير ا و ارة  
 ودائرة البيانات الرقمية ا كومية التابعة هلارت ا ارجية والكمنولث

وتتوا الل نة الدائمة املعنية باأل ا  اجلغرافية شـــــــــــــــؤون األ ا  اجلغرافية لرمامن واملعا  خار   
اململكة املتحدة، وأهدا  هده الل نة مبينة يف التمريررت وجتم  الل نة الدائمة معلومات عن األ ا  الا 

 

 * GEGN.2/2019/1رت 
أءِعدَّ التمرير بكامله من قبل الل نة الدائمة املعنية باأل ا  اجلغرافية وهيئة املسا ة يف بريطانيا العظمىرت ميكن اال الع على  ** 

ـــــــمــــــــة  ـــــــي ـــــــوث ـــــــر يف ال ـــــــمـــــــري ـــــــت ـــــــا ورد هبــــــــا فـــــــمـــــــ ، يف املـــــــو  GEGN.2/2019/12/CRP.12ال ـــــــلـــــــغــــــــة ال ـــــــتــــــــا   بــــــــال قـــــــ  ال
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlرت 
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الو نية وتعلم ا كومة باأل ا  املناعــبة الا ميكن هلا اعــتهدام ا يف منت اهتارت و تفل تو  دها الســلطات 
 بالدمرى السنوية املئوية ذنشائ ارت 2019الل نة الدائمة يف عاه 

مت دا مؤحلر األمم املتحدة ا اد  عشــــــــــــــر املعا بتو يد األ ا  اجلغرافية  بعة جديدة من   وقءدِّ
املتعلمة باأل ا  الطبغرافية حملرر  ا رائ  وغتهم من احملررين  اململكة املتحدة لربيطانيا املبادئ التوجي ية ”

 ويتضمن التمرير معلومات مستكملة أءضيفت مند نشر املبادئ التوجي يةرت“رت العظمى وأيرلندا الشمالية
 


